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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keaktifan belajar merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006 : 

51) implikasi prinsip keaktifan bagi siswa lebih lanjut menuntut 

keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa 

meliputi : keaktifan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, 

memperhatikan pada waktu pembelajaran. E. Mulyasa (2002: 32) 

mengemukakan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta 

didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran. 

Observasi yang dilakukan di kelas IX A SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen diketahui beberapa kesulitan dalam belajar, yaitu : 

siswa kurang bekerjasama dengan siswa yang lain, siswa kurang 

mempunyai rasa tanggungjawab, dan siswa kurang aktif pada waktu 

pembelajaran. Dari semua kesulitan belajar yang paling kurang adalah 

kekatifan siswa pada waktu pembelajaran. 

Keaktifan belajar matematika pada siswa IX A SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen sangat rendah. Keaktifan belajar matematika pada 

siswa IX A SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dapat dilihat dari : 

1) keaktifan siswa untuk bertanya 10 orang (30,30%); 2) mengemukakan 
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pendapat 11 orang (36,36%); 3) memperhatikan pada waktu pembelajaran 

9 orang (27,27%). 

Rendahnya keaktifan belajar pada siswa IX A SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen disebabkan karena beberapa faktor, yakni : faktor 

dari strategi, dari siswa, dan dari lingkungan. Faktor penyebab dari strategi 

diantaranya kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

mengajar. Menurut Ahmadi (2004 : 89) pengambilan metode yang 

digunakan atau dalam mata pelajaran dapat menjadi penyebab kesulitan 

belajar (kurangnya aktifitas). Hal ini dikarenakan guru kurang menguasai 

materi, lebih-lebih kurang persiapan, sehingga cara menerangkan kurang 

jelas, sukar dimengerti oleh murid-muridnya. Faktor dari siswa 

diantaranya siswa menjadi bosan dan siswa juga cenderung malu atau 

kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasannya. Menurut 

Ahmadi (2004 : 90) metode mengajar yang kurang menarik dapat 

menyebabkan siswa menjadi pasif, sehingga anak tidak ada aktifitas. 

Siswa menjadi tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa cenderung 

mencari kesibukan lain bahkan siswa akan tidur di kelas karena bosan. 

Faktor lingkungan belajar siswa yang kurang mendukung juga dapat 

mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Lingkungan belajar meliputi 

gedung(ruangan) yang digunakan untuk pembelajaran. Menurut Ahmadi 

(2004 : 91) apabila ruangan yang digunakan dekat keramaian, ruangan 

gelap, lantai basah, ruangan sempit, maka situasi belajar akan kurang baik. 
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Faktor penyebab rendahnya keaktifan belajar cenderung 

disebabkan dari guru. Dalam pembelajaran guru masih menggunakan 

strategi pembelajaran yang konvensional. Guru lebih dominan pada waktu 

pembelajaran, sementara siswa hanya dipandang sebagai objek dan 

menjadi pasif. Pada saat siswa pasif, siswa mengalami proses tanpa ada 

rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa ada daya tarik terhadap hasil 

belajar siswa. Menurut Melvin Silberman, (2007:37) dalam belajar aktif 

yang paling penting siswa dapat memecahkan masalah sendiri, 

menemukan contoh – contoh, mencoba ketrampilan dan melakukan tugas 

– tugas yang tergantung pada pengetahuan yang telah mereka miliki atau 

yang akan dicapai. 

Untuk dapat membuat siswa menjadi aktif, maka perlu dibuat 

kelompok-kelompok kecil, agar pembelajaran lebih efektif. Siswa dapat 

memecahkan masalahnya bersama teman satu kelompoknya dengan 

bantuan tutor, yaitu temannya sendiri. Setiap kelompok diberikan satu 

tutor untuk membimbing dan membantu apabila ada kesulitan dalam 

kelompok tersebut. Dengan begini, siswa tidak akan merasa takut sewaktu 

bertanya ketika kurang paham, tidak malu ketika mengemukakan pendapat 

dan akan lebih memperhatikan ketika dijelaskan. Karena yang menjadi 

tutor adalah temannya sendiri, sehingga keaktifan belajarnya akan 

meningkat. Menurut Ian A.G. Wilkinson and Irene Y.Y. Fung (2002) 

dalam jurnal internasionalnya menjelaskan bahwa pembentukan kelompok 

yang heterogen dan ditutori teman sebayanya dapat memberikan efek 
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langsung dari interaksi kelompok dan wacana antara siswa (misalnya, 

menjelaskan konsep, menerima bantuan, meminta pemikiran pertanyaan) 

sehingga keaktifan belajar dapat meningkat. 

Berdasarkan permasalahan di atas, diharapkan guru dapat memilih 

strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar 

matematika pada siswa. Tanpa suatu strategi yang cocok, tepat dan jitu, 

tidak mungkin tujuan dapat tercapai (Sanjaya : 2010). Strategi yang dapat 

meningkatkan siswa lebih aktif bertanya, aktif mengemukakan pendapat 

dan memperhatikan pada waktu pembelajaran yaitu melalui strategi 

pembelajaran tutor sebaya. 

Tutor sebaya merupakan suatu strategi pembelajaran kooperatif. 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Menurut Zaini (2008 : 62), strategi ini 

baik digunakan untuk menggairahkan kemauan peserta didik untuk 

mengajarkan materi kepada temannya. Untuk dapat melaksanakaan 

pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya maka peneliti 

bekerjasama dengan guru matematika kelas IX A SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas ( 

PTK ). 

Menurut Ahmadi (2004 : 184) metode turor sebaya sebaya 

memiliki beberapa kebaikian, antara lain : 1) adanya hubungan yang lebih 

dekat dan akrab antar sesama siswa; 2) tutor sebaya merupakan pengayaan 

dan menambah motivasi belajar; 3) dapat meningkatkan kepercayaan dan 
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tanggung jawab sendiri; 4) bantuan dapat lebih intensif, karena siswa lebih 

merasa terbuka. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti termotivasi 

untuk melakukan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran tutor 

sebaya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan belajar 

dalam pembelajaran matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan uraian masalah sebagai berikut : 

Adakah peningkatan keaktifan belajar matematika setelah melalui 

strategi tutor sebaya pada siswa kelas IX A SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen Tahun 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan keaktifan belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran tutor sebaya pada siswa IX A SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teroritis 

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan secara umum 

diharapan mampu memberikan sumbangan kepada pembelajaran 

matematika utamanya pada peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui metode tutor sebaya. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan keaktifan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi 

siswa, guru matematika dan sekolah. 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika dan 

juga dapat membantu siswa mngembangkan potensi yang ada pada 

dirinya 

b. Bagi guru, membantu guru dalam menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan ide sehingga 

membantu memperbaiki proses pembelajaran matematika. 


